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Београд 13.09.2022.

Информација са састанка одржаног у канцеларији за Косово и Метохију 12.09.2022.
године са почетком у 13 часова
Састанку који се јуче одржао на иницијативу нашег синдиката, присуствовали су
испред Канцеларије Душшица Николић сектор за опште послове, помоћник директора и
Светлана Миладинов сектор за повратак, социјална питања и људска права, помоћник
директора.
Делегацију синдиката представљали су Слободанка Нинић, секретар Самосталног
синдиката за предшколско васпитање и образовање Србије, Зоран Јевтић, председник Већа
Самосталног синдиката за КиМ, Радомир Мартиновић, председник Одбора предшколства
за КиМ и Босиљка Јовановић, председница Самосталног синдиката за предшколско
васпитање и образовање Србије.
Након конструктивног састанка добили смо следеће информације:
- Проблем јубиларних награда би требао да буде решен у наредном периоду, да би
се избегли сви судски спорови. Ове године су по први пут у финансиски план
уграђена средства и ребалансом буџета се планира исплата јубиларних награда
за 2021. годину до децембра 2022. године. Нарочита пажња ће бити усмерена ка
Предшколској установи у Прилужју.
- Права председника Синдиката као и девет дошколованих у ПУ Грачаница ће
бити регулисанa са председником Привременог Органа у Грачаници, Новаком
Живићем. Како би се одустало од судског спора.
- Што се тиче функцијонисања установа, везаних за текуће одржавање, исхрану
деце....које се у јужном делу Косова финансира искључиво од уплата родитеља,
канцеларија је у оквиру својих надлежности обећала подршку у набавци
дидактичких средстава, регистрације службених возила и унамљивање аутобуса
за излете деце и запослених.
- Разумели су потребу да се 14 запослених у Предшколској установи „Наша
Радост“ у Лепосавићу који се финансирају из буџета локалне самоуправе пребаце
на финансирање из Канцеларије за КиМ, али је тренутно пријоритет да се
обезбеде средства за новозапослене у четри новоизграђена објекта у Опшштини
Штрбце, Истоку, Горњем Кусцу и Осојану.
Синдикат се у име запослених у ПУ на Косову и Метохији захвалио Канцеларији за
реализацију Закључка Владе РС и исплати од 10.000,00 динара. Задовољство нам је што је
испоштован колективни уговор кад су у питању исплате према ПУ „Наша радост“
Лепосавић. Више од новца, значи порука да нису заборављени.
На завршетку састанка је констатовано, да се сарадња настави, на обострано задовољство.

